
P
å en intervju då jag sökte AT
fick jag frågan »Kunskap eller
empati?«. »Empati« svarade jag
blixtsnabbt, nästan så att jag

överrumplade mig själv. Jag som fram
till 18 års ålder visste att vad jag än
skulle bli så inte var det doktor i alla
fall. Som barn såg jag bara baksidorna
av läkaryrket med en heltidsarbetande,
forskande, medicinarmamma. Men nu
står jag här som nystöpt läkare och ska
möta »Verkligheten«. Lika självklart
som det var för mig att svara empati,
lika självklart är det för någon annan att
svara kunskap. Och visst är det en fråga
utan svar annat än möjligen empati och
kunskap. Det slog mig efter intervjun
att jag egentligen inte riktigt visste vad
empati är. Vi har nog fått det föreläst
för oss men timmarna som läggs ner på
»mjukisämnen« kan man räkna på ena
handen. 

Vad ger man för budskap till blivan-
de läkare när man notoriskt underlåter
att ta med och diskutera ett så viktigt
ämne som empati? 

Undervisning i empati och professionell
hållning är ett måste, och det borde vara
en naturlig del under hela läkarutbild-
ningen. Hur ska vi annars förväntas
kunna det? Det torde vara lika viktigt
att lära sig om appendicit som patient–
läkarrelationen. Utan någon förberedel-
se har jag som kandidat, som enda
utomstående, fått sitta med på mottag-
ningar. Där ska man visserligen sträva
efter att anta färgen av tapeten på väg-
gen för att störa så lite som möjligt,
men man blir ändå en del av samtalet.
Huvuduppgiften är att lära sig diagnos
och behandling, inte att betrakta och
lära av själva mötet. 

Medicinsk psykologi ingår i utbild-
ningen med fem dagar under termin 5,
här har man t ex rollspel för att träna på
att ge svåra besked. Den kursen, till-
sammans med etikseminarier, som har
blivit på modet och är frekvent före-
kommande på många olika kurser, ut-
gör den humanistiska utbildning som
jag har fått. Jag upplever att jag lärt mig
mer än vad hela utbildningen har gett
bara genom att läsa »Det räcker inte att
vara snäll«, av Ulla Holm.

Jag frågade två av mina kursare hur de
känner inför mötet med patienterna och
om de tycker att de har blivit förbered-
da för det. De är som jag på väg ut i

verkligheten och har båda vikarierat en
sommar. 

Tobbe gjorde lumpen och sökte se-
dan läkarlinjen för att gå en utmanande
utbildning: 

»Under utbildningen har vi fått lära
oss allt om det tekniska, rent medicins-
ka, och i mötet med patienten får man
ta fram den mänskliga sidan, den huma-
na delen och det har man ju inom sig.
Det känns som att det löser sig, att den
sociala biten inte kommer att bli något
problem, säger Tobbe. 

»Men i somras, då jag jobbade på
medicin, fick jag ge en del svåra besked
och då kändes det som att det här kan
inte/vill inte jag göra. Men man får hela
tiden utgå från sig själv. De som inte
har förmåga att sätta sig in i patientens
situation kan nog aldrig ändra sig. Fast
det är trist att det inte förekommer nå-
gon diskussion kring hur man ska
göra«, funderar han. 

»Få etikseminarier har gett något.
Kursledningarna gör det för lätt för sig
och tar antingen självklara fall eller helt
omöjliga som gör att vi kandisar bara
flippar ur. Se oss som en resurs och för-
sök inte stöpa oss alla i en form, utnytt-
ja våra olikheter. Det kanske leder till
att vi ser skillnaderna även när det gäl-
ler patienterna«, tycker Tobbe.

Lotta är musiker från början men har all-
tid haft en önskan att bli läkare. Hon
har en dotter på tolv och jobbade myck-
et inom hemtjänsten under Komvux-
studierna: 

»Det enda mötet som jag känner kan
bli jobbigt och som jag våndas inför är
när patienten är ett barn. Att jag är den
som ska lugna föräldrarna. I situationen
att ge svåra besked är det mina egna re-
aktioner som jag känner mig mest oro-
lig för. Att hitta balansen i mötet, pati-
entens reaktioner kontra mina egna.« 

»När jag jobbade i somras hade jag
på mottagningen en kvinna som jag
skulle ge ett cancerbesked«, berättar
Lotta. 

»Det kändes svårt. Men då kom jag
på att jag skulle prata med en äldre kol-
lega. Vi gick igenom vad jag skulle
säga och min kollega erbjöd sig att vara
med. Men jag tog det själv, och min
kollega kom in på slutet av samtalet för
att berätta lite utförligare om behand-
lingen. Under samtalet, som gick
mycket bra, kändes det tryggt att ha
stödet av en mer erfaren doktor. Det är

väl ett slags strategi som jag kommer
att använda mig av. Att det här samtalet
gick så bra känns som en styrka inför
nästa gång«, säger hon. 

»Jag upplever att vi under utbild-
ningen har fått en del tips om hur man
lämnar svåra besked. Men dessa har va-
rit rent konkreta: inte gömma sig
bakom skrivbordet, datorn eller papper,
att det är viktigt med ögonkontakt osv.« 

»Även känslobiten har tagits upp,
men då främst eftersom jag mött kloka
människor som delgett mig sina erfa-
renheter, inte som en del i utbildningen.
Kanske hade det varit bra att under ut-
bildningen få ta del av en psykologs
kunskaper om olika reaktioner hos pati-
ent och läkare«, funderar Lotta. 

»Min roll som kandis har ibland känts
tung. Vad har jag egentligen för an-
svar? Hur ingriper jag när jag ser att det
förekommer missförstånd? Ibland har
jag gripit in och påpekat missuppfatt-
ningar, men ofta har det inte hjälpt. Blir
det fel i mottagningssituationen känner
jag ofta med patienten, även om min lo-
jalitet borde ligga hos läkaren«, berättar
Lotta. 

Lotta och Tobbe har funderat på
dessa frågor men det vet jag många
kursare som inte har. Runt om i landet
utvecklas det hela tiden idéer om att
förbättra läkarutbildningen med tex.
schemalagd läsning av skönlitteratur
och empatikurser.

Medicin är den intrikata blandning-
en mellan naturvetenskap och huma-
nism. Empati och självkännedom är en
del av läkarens professionella hållning.
Hur ofta tar inte du hjälp av dina empa-
tiska kunskaper?!
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Krönika

Jakten på empatiubildningen

Varför erbjuds vi inte det vi måste ha?

Ljusk Moa Wibom 

Nybliven AT-läkare, Falu Lasarett. 


